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Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels 

Referat færdigskrevet: 30. maj 2012 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 

Tirsdag den 1. maj 2012, klokken 19.45-22.15. 

Deltagere: 

Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29) 

Næstformand Birgitte Larsen (nr. 16) 

Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38) 

Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27) 

Bestyrelsesmedlem Henning Beck (nr. 11) 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af dagsorden 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde, 17. april 

3.  Økonomi 

 Kontingent 2011 

 Kontingent 2012 

 Forsikring 

 Græsslåning 

 Legeredskaber 

 Sand 

 Maskinleje 

 Øvrige udgifter 

4.  Effektuering af vedtægtsændring 

5.  Aktivitetsområde/fælled 

 Kort over området 

 Skitse til helhedsplan 

 Arbejdsweekend 

 Hvad skal forberedes inden arbejdsweekend 
 

6.  Gadefest 

 Dato 

 Festudvalg 

7.  Eventuelt 

8.  Næste møde 

 Dato 

 Sted 

Dagsorden 

Ingen bemærkninger til dagsorden 

Referat 
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Indhold af referat drøftet med henblik på offentliggørelse på www.nedersøparken.dk 

Økonomi 

Betalingsfrist for kontingent 2012 var mandag den 30. april 2012. Så Cindy havde overblik over, hvilke 

husstande/grunde, der havde nået at indbetale kontingent rettidigt. 

Der er et par hængepartier for 2011-kontingent. 

Overordnet set ser det positivt ud med indbetalinger af kontingent. Cindy forventer dog, at der stadig vil 

blive indbetalt flere kontingenter, idet betalingsfrist kun lige er overstået, så mere nyt meddeles på 

kommende møde. 

Der er flyttet nye ejere ind i nummer 15. Cindy følger op med brev om kontingent samt henvisning til 

hjemmesiden. 

Birgitte har været i kontakt med Parcelhusejernes Landsforening. Forsikring skal tegnes pr. 1. juni for at 

være gældende til arbejdsweekend. Birgitte følger op. 

Leverandør af plæneklipning har slået græs to gange nu, senest dagen før konfirmation i Jels. Henning har 

bedt ham om maksimalt at slå græs to gange pr. måned. 

Der er intet nyt om priser for de legeredskaber, der er besluttet indkøbt. 

Mål til boldbane kan for eksempel indkøbes i Stadium. Vi kan også undersøge pris hos ToysRUs og Fætter 

Br. 

Hos Samm-Sall (der leverer gyngerne) koster en vippe (til 4 personer) 8.900 kr. + moms, og en svævebane 

31.000 kroner + moms. Vippe og svævebane indkøbes ikke i 2012. 

Cindy kontakter leverandør af legetårn og beder om levering onsdag før opsætning (onsdag den 13. juni), 

dog under betingelse af, at vi har fået byggetilladelse. 

Faldsand koster 260 kr. m3 alt inklusive (moms, levering m.v.). Legepladskonsulent hos Vejen Kommune 

anbefaler, at vi lægger 40 cm dybt lag overalt fra begyndelsen. 

Sekretær, Linda, sørger for at sende alle forsendelser, der kræver porto, samler kvitteringer herfor, og får 

overført samlet beløb ved årets udgang. 

Vedtægtsændring 

Vejen Kommune har godkendt vedtægtsændring (betalingsfrist af kontingent ændret fra 1. januar til 30. 

april) administrativt. Vedtægterne med underskrifter er skannet og lagt på hjemmesiden. 

Aktivitetsområdet 

http://www.nedersøparken.dk/
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Det viste sig, da bestyrelsen gik ude på arealet fredag den 20. april, at det er svært at sætte 

afmærkningspinde af for aktivitetsområdet. Linda var i kontakt med Vejen Kommune for at få et kort over 

området. 

Vi modtog ikke et målfast kort over området, men et GIS-luftfoto med matrikel-skel indtegnet, og uden 

målestok. 

Ved at sammenligne kort fra lokalplan og luftfoto er det tydeligt at se, at de enkelte parceller/matrikler i 

virkeligheden ikke er magen til tegningen fra lokalplanen. Det har stor indflydelse på arealet af 

aktivitetsområde, hvis ideen i fra lokalplanen med at følge matrikelgrænserne ud i en trekant, idet 

”trekanten” aktivitetsområdet bliver væsentlig mindre. Ifølge lokalplanen hedder det om fælleden blandt 

andet: ”På det markederede aktivitetsområde må opstilles faste legeredskaber, sandkasser og bålplads mv. 

Opstilling af faste legeredskaber kræver byggetilladelse”. 

Linda har ved tidligere samtale (inden fredag den 20. april) med legepladskonsulent hos Vejen Kommune 

fået grønt lys til at lade boldbanen ligge uden for trekanten. 

Uanset, hvordan vi ”vender og drejer” virkeligheden og kort, så er det vanskeligt for os at udarbejde en 

helhedsplan i fast målestok, da vi mangler et ordentligt kort eller anvisninger fra Vejen Kommune for, 

hvilket område vi skal holde legeredskaber inden for. 

Linda kontakter igen Vejen Kommune, kontaktperson Birgitte Kofod Møller, og beder om et hurtigt, 

skriftligt svar på, hvor vi må opstille legeredskaber. 

Det er svært at melde ud med dato for bygge-/arbejdsweekend, 16.-17. juni, da det jo afhænger af, om vi 

har en byggegodkendelse. 

Birgitte fremskaffer monteringsvejledning for gyngestativer hos Samm-Sall. Herefter vil Henning sætte sig 

sammen med tømrer Brian (Nedersøparken 19) for at koordinere arbejdsgangen. I hvilken rækkefølge 

tingene skal udføres, og hvornår, der er behov for arbejdskraft. 

Birgitte har været i kontakt med konsulent hos Samm-Sall. Han anbefaler, at det er smart at sætte gyngerne 

over for hinanden. At de tre første legeredskaber (legetårn og to gyngestativer) sættes på én stor sand-

pude. Hvis vi sætter tingene samlet giver det også mere friplads omkring (til boldbane, bålplads, telt i 

forbindelse med gadefest osv.). Konsulenten har udarbejdet to forskellige skitser til helhedsplan. Men det 

er ifølge kortet fra lokalplanen, som jo ikke stemmer med virkeligheden. Det kan dog give ideer – også for 

pladsbehov. I skitserne indgår også vippe og svævebane. 

Skitse til helhedsplan kan vi først udføre på kommende møde, når vi har svar/kort fra Vejen Kommune. 

Vi bør melde ud på hjemmesiden/via e-mail, at vi forventer at afholde arbejdsweekend til legeplads i 

weekenden 16.-17. juni, men at det afhænger af, hvorvidt vi har byggetilladelse. Desuden oplyse, at 

arbejdsplan vil følge. 
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Vi skal bruge arbejdskraft til at grave ud med pælebor til stolper, sætte lejeredskaber op, men også til at 

udglatte bunke af jord til vold med fremtidig mulighed for bålplads (afhænger af, om vi kan få tid til at 

arrangere det hele i arbejdsweekenden). 

Bestyrelsen vil undersøge muligheden for, at nogle af pigerne/damerne vil være behjælpelige med frokost i 

forbindelse med arbejdsweekenden. 

Gadefest 

Linda er bestyrelsens repræsentant i gadefestudvalg. Kirsten og Johannes i nr. 40 samt Mette i nr. 29 har 

meldt sig til festudvalg. 

Linda har endnu ikke kontaktet festudvalget….. 

Lørdag den 8. september fastholdes som dato for gadefest. 

Henning har endnu ikke modtaget svar vedrørende mulighed for at låne telt (frem for at leje). 

Næste møde 

Tirsdag den 8. maj klokken 19.30 hos Cindy. 


